
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH          Hoài Nhơn, ngày       tháng 8  năm 2021 
  

Về việc thực hiện biện pháp  

cách ly tập trung đối với một số 

đối tượng về từ vùng dịch để 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa thị xã 

 

 
 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Thành viên BCĐ thị xã phòng chống dịch COVID-19. 

 

Hiện nay, người dân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đã đến/về 

Hoài Nhơn lưu trú hơn 2.258 người. Đến ngày 07/8/2021, toàn thị xã đã ghi 

nhận 28 ca mắc COVID-19, trong đó có người đến/về từ TP. Hồ Chí Minh và 

các tỉnh/vùng dịch. Nhiều trường hợp khi đến/về thị xã được UBND xã, phường 

quyết định cách ly y tế tại nhà nhưng các đối tượng này không thực hiện nghiêm 

túc các quy định về cách ly, nguy cơ cao gây lây nhiễm cho các thành viên trong 

gia đình; vẫn tự ý ra ngoài, đến các chợ với số lượng khá đông và tiếp xúc với 

nhiều người và lây nhiễm ra cộng đồng. Mặt khác, hầu hết cơ sở cách ly tập 

trung tự nguyện của các xã, phường chủ yếu sử dụng các trường học nên không 

đảm bảo điều kiện về công trình vệ sinh riêng, dễ gây lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly nếu số lượng người được cách ly tập trung quá đông. 

Căn cứ Công văn số 4838/UBND-VX ngày 07/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung đối với một số đối 

tượng về từ vùng dịch để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Để 

chủ động kiểm soát nguồn lây nhiễm, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan; thực 

hiện nghiêm ngặt, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đối tượng người 

từ vùng dịch thuộc các tỉnh, thành phố miền Nam như: Thành phố Hồ Chí Minh, 

tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai…, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện các nội dung sau: 

1. Kể từ ngày 08/8/2021, thực hiện cách ly tập trung đối với người đến/về 

Hoài Nhơn từ vùng dịch thuộc các tỉnh, thành phố miền Nam như: Thành phố 

Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai… tại các khu cách ly tập trung 

của thị xã.  
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Thời gian thực hiện cách ly tập trung: 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 vào ngày 1, ngày thứ 4, ngày thứ 7 kể từ ngày bắt đầu cách ly tập 

trung; tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-

CoV-2 vào ngày thứ 7. 

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã: Rà soát năng lực tiếp nhận các khu 

cách ly tập trung trên địa bàn thị xã, đề xuất Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều phối 

việc cách ly cho phù hợp với khả năng tiếp nhận của các khu cách ly tập trung trên 

cơ sở số lượng người cách ly tập trung và diễn biến tình hình dịch trên địa bàn. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: Phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường 

trong việc xét nghiệm, kiểm tra, giám sát các đối tượng cách ly tại khu cách ly 

tập trung, tại nhà và tại nơi lưu trú. 

3. UBND các xã, phường: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện công tác cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, tuyệt đối không để 

người đang áp dụng biện pháp cách ly (tại nhà, tại nơi lưu trú, tại doanh 

nghiệp…) rời khỏi/ trốn khỏi nơi cách ly; thực hiện xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp không đeo khẩu trang, khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly, không 

tuân thủ các quy định về cách ly… 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các 

xã, phường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác Thị ủy; 

- Công an thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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